
I Lriis"bfis får:k ni- s.-ll"*r ertt hiåftr] som årunehöl} en vykorbsl:orres-
p*rrrlen..r :seål"an J*eaf o*i: åil"sa rancic*r ånen f:"am ti-]tr 1905" ii*:"e€

*aniårs*i-*J"CI9 :'ii1'd8 mi-g åjupt niår Jag kiind.e *"gen återkJ-ernge* .tv

d.*:r * såBåtrr-]"{}n u:rdei' rrrlr$. bras}cväl.l-w",Sen tid.en::åir ni ya.r snrn;-

Serad alJ-aa""

Je*g vet in"le t'aci. .f;*-! tp*k'*e am hiiftet och iisrdå kcmmer håi.n et*
tåIi" denrie 9å16en saracl*,.n$täIinfng av ,I*sefe brev tiiL S.j,sa

m*3"!-an'!9)t)fj,:tli 1914* l)e r*i,i:rgxrlade mig på ett nyti sä"i,t" tld!

ffiånam und.rt' trr;rkorts'hidsnlr var*.t den på"<åri.^qranrlqi sA äx' det clu

iosef a*ra 3;;.r*kr; :rui,-rrr s,n,gci.dgnast och iut* g*r upp niir rtet b].i^l-

}';riti-skt r.rel"Lar: dem *'ccil qlet hlf.r de* vr:rk}ågea r"åcl n&6:"* t3.i}-

f ä1..1,en"

,S*'1b fti:rsts, hrovet * aml"ån{gen * d.et tl}l- hennes 20*A.rsd.*rg 1$

*kt"*ber 't9$&*e":r'tycier att n*3got helr hän'b ulel,J-e*, deno l)eri frej*,
r1ågil '*on*i.r*ja"rg..ångrisa."3a6 t'*r'stulne ramantiska antydningar *elt

3u::u"1.:igl:eto-urcåk*:rter hcr;' övergått ti"Ll något, arura't. Iet kan :i-nte

ha v'arLt l..tåt,t att be!:#.ål.a cl.t*'t 3-juers ile.h fb:r:tr$stansfnlla i"€s-
m*ns"'ti*rpeix {d*vlf}tn att ski:åv'n br"ev d.å erisam}ret*n b.ltr p}åp3**n o*'rh"

tråLngtu.n fcjs"verlrl}"+ås '11.J.1 i$.&ärta' - Ile r:aga ,cr"$var v*lrar:rirau

:1. bieu;:rl g*ru*!:a ]"1å::d.i.:.iånt *

I de"L f$rst'a ?.r:"'evet rindrs;'ii*onf - något för'r&nnnde * exn ilet
.lce"rir:kq äc $tr:gre-nnJ"ergali ett p&,stå si"bt ho;r åin mede3"pr.å$inten I
I!ltås?,s J.;usa,*tn fd5r."h.cpii;ringarrt på fr:em"';i"cler.rn ,Lilse. svatar m+d

*tt :{*rto *eåi på bskså*en sn amte*k:rj-ng som f*:rbqr'1"iar h*n.om

rne:: s$& han 11)-at'i'" t*l"ka;: *i11" si"n f,$r<i.el", Fe* irr heln tl^den

en spä,::.n:-ng1 i d"-1lu)-r:g;exr*

ffär "H"[sa i:r]-:i,r finsk medib':rffar* .srcm.r i:,*:r nrg Liver Lr*r;n*s f]:a*.
*ådsr::1Iån*r, ilr:yl Sy b.ä.:*"*i.i"g fiir mi"n*'h*. nntyde*r tå}j- :ltirrn3"rr,åec"*

ton o*i: rea6srer :Lblnnrt å{å &tt }:.an hii;irtar'
S*t är:!gl'be *fta d.i: ir:effas* $e i{r br*ndna sårr fi:i.]1Fr f+Lli:.i-ij*r, *f
loJaJ-1te* **h pJ"åkt*r* J*nef ä:: t Åtro 'g:lOS ft*i] ti.L"-Li:r'irrg*r

rnid.scininå"ren lned El a ,Dclt i:e;lnes sysrt*r jjyd..ka, ålLsa ber,i.ker

-" å *äl-ls,:kair ruccl s:å;:i in*r .* €rI syst*r J" $nnåi-artd soriintarr*n '19ö3

**h giSr erlaalri en avståeka:"s 'tl.l"I Hntrsbybrur:n piå ,r:-.*ågra <lagar

rläir Jcrseli hen: ueu*:narjcbli* Hf,"hm:' cletta besok hav E-Lsa rlet svårt,



.Iosef kä"nner hennes oro nten rnlssf,örstår t1l"l" en början sitr.la*
tåou.en* &et åår d& hsn r'å1å emtgrera til} g,o,erj-ka oeh arbeta
p& ett apot*k aon en vän ti"}å fami"J-Jen kan anlrLsa*

&nsellerttd kon::ner det t11"1 en uppgörelse på nyåret '19å0 oeb

v'åd m:i"dsoirnnemtåd förlover de s5-g* (Seaan Josef fått sin nedo

kand* ) - $ynel att de r"äsentliga*te sldorna her s,yLägsnats ur
br:erret ned en tiLl.berkabllck på vari, soru" håint (t91O"on"tT)"
$odeu fö3.Jer *toc eilyekans &rrs doek lnte u,tan dishermonler"
trfter mor Idae död l" d*cenaber'!.91X fölJer en svår tid för Slsa
IIon kåinner e5"g mu*snåLten på allt andl"igt gottfrr oeh när hon

l.åiser Jtlr*efs rapporter f::fi.x sin värLd kå{nner bon slg növergå*

v"et fa*tågt$' * )å kallas hon tå1"1 Stsckhol"me oeh {osef ser
tå}l att iron få.r trtvsgläeXJen åter. (f oyfortshåiftet finns meC

delandem. från denna ttd sCIm kan l6eas peral}ellt nred. breven.)

Brevengsr*p måg sälle&roti * fycker du att de är så privata
att d.e i-nte bör läseu av någon å.nn&n än av den tåi} vilken d*:

ekråvåts oka 6s f,örstörs häftet. Men on $ag frågade lren:le skuL-

Ie hon syå,r& a'tt laon sparclt clem f,ör att Jag skulle rrisa er
hur dem geuenskep ell gång J. ungdornen byggdes upp, d.en som vå

slla kåinner så rläl- f"rån vår barnrlom och upnviixt$d*

&I'o


